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Na začátku února 2020 se dává dohromady skupina příznivců místního
zámku v Poběžovicích, kterým není
lhostejný osud poběžovického bohatství.
Zámek v Poběžovicích má bohatou
historii a bohužel ho postihl těžký
osud. Jako poslední z rodu Coudenhove zde žil Hans, jeho dcera
Marie Electa a jeho sestra Olga, ti
však museli 4. 5. 1945 svůj majetek
po obsazení vojskem opustit. Zámku
tehdy nastaly krušné časy, mnoho
se rozkradlo, poničilo a to, co se
dokázalo zachránit, bylo odvezeno
na Státní hrad a zámek v Horšovském Týně.
Zámek Ronšperk po válce r. 1948
zabírá Ministerstvo vnitra pro brigádu Pohraniční stráže a vojáci zde
přebývají až do r. 1984. Poté naši
památku přebírá Ministerstvo kultury, které ovšem nechává dovést zámek do stavu, kdy mu hrozilo zbourání. V r. 1988 Poběžovice žádají o
navrácení zámku obci a v r. 1989 je

zámek převeden do majetku obce a
také zachráněn před demolicí. Na
počátku 90. let 20. století byly zahájeny rozsáhlé práce pro záchranu
zámku. Ovšem neblahá ekonomická
situace a politické okolnosti rekonstrukci zámku zastavily.
V současné době se zrodilo nové
sdružení, které můžeme označit jako
„Zámecká komise“. Tato komise poprvé zasedá v polovině února 2020
a je tvořena 9 členy včetně starosty
p. Kopeckého a vedoucí MKIS sl.
Adamcové. Mezi členy komise také
patří spolek Montessori centrum Poběžovice a s komisí spolupracuje
MKIS Poběžovice.
Cílem tohoto sdružení je hlídat dotační výzvy, které budou přínosem
pro zámek, je totiž potřeba najít
způsob, jak získat dotace či jiné finanční prostředky na znovuopravení
střechy. Snahou komise je také posílení turismu, vytvoření prostoru
pro historickou expozici. V současné
chvíli komise plánuje vybudovat na-

Vážení spoluobčané,
měsíc červen je u konce a
dětem školou povinným začínají
prázdniny. I když v letošním roce je
začátek prázdnin poněkud jiný. Celý
rok je od března tak trochu jiný. A
proto doufám, že děti budou rády za
malou akci u Městského úřadu, kterou pro ně MKIS společně s přáteli
v pátek 26. 6. 2020 pořádá. I pouť
v Sedleci bude tradičně v posledním
červnovém víkendu. Minulou sobotu
taktéž proběhlo společné posezení
v Šitboři. Život se pomalu vrací do
normálu a je krásné, že se zase můžeme scházet a bez větších obav se
vidět a popovídat si.
K tomu se váže i mnoho dotazů, jak
bude probíhat letošní pouť. Již před
nějakou dobou jsme po usnesení rady města informovali, že pouť je
v té podobě, jakou ji známe zrušena. Nyní ale díky uvolňujícím se
opatřením Rada města svolila s pořádáním slavností, avšak jen ve velice střídmém rozsahu. Kulturní program proběhne pouze v sobotu, kdy
na podiu u zámku proběhne nejdříve odpolední program pro příznivce
dechovek a večer vystoupí bigbeatová kapela, která bude hrát do večerních, až nočních hodin. Celý program poté bude doplněn několika
výstavami a v kostele Nanebevzetí
panny Marie bude p. vikář Gierga
sloužit mši svatou. Tato organizace
letošní pouti má dva důvody. Prvním
je stále omezený počet veřejnosti
pro účast na kulturních akcích a
druhým jsou úsporná opatření, ke
kterým jsme museli v posledních
měsících přistoupit. Věřím, že je to
alespoň trochu pozitivní informace
oproti původnímu plánu.
Když jsme u těchto kulturních záležitostí, jistě jste za-

znamenali hlášení místního rozhlasu. Postupně se nám daří regulovat
hlasitosti tak, aby byl slyšitelný, a
hlavně srozumitelný na většině místech. Zaznamenal jsem negativní
ohlasy na znělku hlášení, což plně
chápu, neboť se jedná o hudbu,
která nepodléhá placení příspěvku
Ochrannému svazu autorskému.
Proto tímto vyhlašuji veřejnou soutěž, kdy místní, hudebně nadaní lidé
mohou do 31. 8. 2020 nahrát znělku
v délce trvání do 1 minuty, uložit na
úložiště a poslat odkaz s informacemi e-mailem na adresu:
starosta@pobezovice.cz, nebo osobně doručit na jakémkoliv nosiči na
Městský úřad. Začátkem září poté
budou všechny nahrávky zveřejněny
a v anketě bude vybrána ta nejlepší.
Podmínkou je, že nahrávka nesmí
podléhat ochraně v rámci OSA a odměnou bude pravidelné hraní před
hlášeními. Těším se na vaše příspěvky.
Pokud ještě chvilku zůstaneme u organizačních věcí, musím vás poprosit ještě o jednu součinnost. Od 15.
6. 2020 začal jezdit v Plzeňském
kraji nový dopravce, firma ARRIVA a
v některých tradičních spojích došlo
k jejich změně, případně úplnému
zrušení. Již nyní řešíme jeden spoj,
který jel ve všední dny ve 13:30
směrem z Poběžovic na Šitboř a dále do Vlkanova a N. Kramolína. Pokud jste zaznamenali nějaké další
komplikace, dejte mi opět vědět,
případně můžete informovat přímo
firmu, která organizuje veřejnou dopravu v Plzeňském kraji - POVED
s.r.o. na adrese:
fenclm@poved.cz.
Ale nyní již k příjemnějším věcem.
Na posledním zasedání ZM se podařilo po třech letech od objednání
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učné stezky v Poběžovicích s různou
tématikou. Pro tyto stezky je možné
využít okolí zámku, zámecký park se
Zen zahradou Míru či udělat církevní
okruh. Komise nezapomíná i na dětské návštěvníky a plánuje pro ně
naučnou stezku, jejímž průvodcem
by mohla být grafická podobizna
mumie, kterou na zámku vlastnil
Hans Coudenhove-Kalergi, syn Heinricha a Mitsuko. Hans byl považován
za podivína, který soustředil na
zámku různé sbírky orientálního
umění, množství unikátních starožitností a kuriozit. Tvrdí se, že tato kuriozní mumie dělala Hansovi společnost při jeho cestách za poznáním a
rozprávěl s ní v zámecké kapli, kde
byla později nalezena.
Komise shromažďuje historické materiály o Poběžovicích. Členové navštívili
Státní
oblastní
archív
v Nepomuku, kde se jim podařilo
získat historické záběry zámku. 2. 6.
2020 se komise sešla s Mgr. Pavelcem, ředitelem Národního památkového ústavu, územní památkové
správy v Českých Budějovicích. Na
této schůzce

dokončení na str. 3

schválit nový územní
plán. Seznámit se s ním můžete na
stránkách města. Věřím, že tento
nový územní plán pomůže dalšímu
rozvoji města, neboť vymezuje nové
plochy k zastavění a celkově reaguje
na aktuální situaci v potřebách občanů a města samotného.
V nejbližších dnech taktéž proběhne
oprava výtluků v ulicích města, kde
se jich opět objevilo požehnaně a
opravíme ještě další, na které se
v loňském roce nedostalo. Komunikace obecně jsou palčivým problémem města i okolních obcí, proto
neustále na zlepšení jejich stavu
pracujeme. Již nyní máme na stole
návrh řešení Větrné ulice a je dokončována územní studie Spojeneckého náměstí, která celé prostranství rovněž upraví.
Taktéž jsem dostal několik dotazů,
jestli mám vyhrazené určité hodiny
pro veřejnost. Bohužel nemám. I
když se zdržuji v kanceláři docela
často a ve všedních dnech je možné
mě ve většině případů zastihnout,
často se stane, že musím odjet na
jednání, nebo řešit nějaký nenadálý
problém. Vždy je proto jistější mě
předem zavolat na tel. 727 817 878,
nebo napsat SMS, případně e-mail –
starosta@pobezovice.cz a schůzku
si domluvit – kalendář nosím v telefonu neustále u sebe. Určitě nikoho
neodmítnu a vždy je možno nalézt
společný vhodný termín.
Závěrem bych chtěl popřát žákům a
studentům krásné prožití prázdnin,
všem spoluobčanům bezstarostné
užití zasloužených dovolených.
Děkuji za pozornost,

Martin Kopecký, starosta

Zamyšlení
Kdysi jsem si dovolila kritizovat vládní program obnova
venkova. Už nevím, v kterém
roce to bylo, ani který ministr
ho vyhlásil. Ale v našem regionu tehdy začaly dráhy omezovat spoje, motoráček jezdil
(kromě víkendů) z Poběžovic
do Horšovského Týna a zpět.
Lidi sice nadávali, ale pak si
zvykli či spíše odvykli. A poradili si zase sami. Mají přece
auta a dědové a babky? Nikam
jen tak nemusí, až bude nejhůř, mladí se postarají.
Teď je všechno naopak. Možnosti přibyly. Jenže lidi odvykli.
Vláčky na trati Poběžovice –
Staňkov – Holýšov zatím sice
nejezdí, trať se opravuje. Ale
zato se zvýšil počet autobusů.
Stříbrné autobusy: dráha, tedy
náhrada za vláčky, modré a
červené Ariva – tedy autobusy.
Vypadá to hezky.
Vláda, kraj a firmy se starají i
o venkov. Autobusy Ariva mají
dokonce čísla jako linky ve
městě a jsou nízkopodlažní.
Těmi by se to jelo. Ale kam?
Teď ještě si vzít lupu a nastudovat jízdní řády na zastávkách. Nebo se vyznat na internetu. Vždyť je tak snadné –
tuhle ťuknout, tam-hle ťuknout a mám to. Počítač, mobil
či co, má přece každý! Jízdní
řád jako na dlani. Ale ne každý
v zapadlé vesnici i jinde má
někoho, kdo by mu s tím poradil. Je to všechno hezké, stát
se stará, kraj se stará, peníze
se točí. Ale kolik lidí kdy a kam
jezdí? A kolik lidí žije v obcích,
kterými autobusy projíždí? A
kam jezdí? A proč? Ale co,
dneska je přece svoboda… Jen
by mne zajímalo, kolik lidí konkrétně v Poběžovicích, ví o
těchto změnách. A jak je využívají.
No nic. Jen si myslím, že v té
naší milované České republice
se čím dál víc vytrácí selský rozum. Vůbec nic nemám proti
autobusům ani proti dráze!
Kéž i tady v tom zapadlém
kraji zůstanou. Ale chtělo by to
i politiky, kteří se nestarají jen
o vlastní karieru, ale i o to, kolik to stojí stát a daňové poplatníky a jak to SKUTEČNĚ
pomáhá. To nestačí říct A, ale
i B a C. Tedy v konkrétních,
výše zmíněných případech:
kam, kdy, jak. Reklamy jsou
na kdejakou blbost. Ale informace, které by oslovily potencionální zákazníky, v tomto
případě cestující, a skutečně
jim poradily a zároveň i napomohly firmám, aby jenom nespoléhaly na státní dotace, ale
dokázaly si i vydělat, chybí.

Marie Špačková

Výběr z usnesení 37. jednání RM Poběžovice, ze dne 3. 6. 2020
¨ RM souhlasí s předloženým vyjádření města Poběžovice ohledně žádosti Správy železnic
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

k navrhovanému rušení železničních přejezdů P708 a P685.
RM bere na vědomí Žádost SÚSPK o bezúplatný převod pozemku p.č. 904/7 v k.ú. Poběžovice u Domažlic o výměře 127 m 2 - ostatní plocha/silnice do majetku Plzeňského kraje
a doporučuje ZM schválit záměr bezúplat. převodu pozemku dle předložených podkladů.
RM bere na vědomí žádost o odkup pozemku p.č. 708/7 v k.ú. Poběžovice o výměře 550
m 2 - zahrada a doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemků dle předlož. podkladů.
RM bere na vědomí žádost o odkup pozemku p.č. 1201 v k.ú. Zámělíč o výměře 1.105
m 2 - ostatní plocha a doporučuje ZM schválit záměr prodeje dle předložených podkladů.
RM bere na vědomí ústní žádost o odkup pozemku p.č. 1155 a části pozemku p.č.
1153/1 v k.ú. Zámělíč o celkové výměře cca 1.418 m 2 a doporučuje ZM schválit záměr
prodeje pozemku dle předložených podkladů.
RM souhlasí s nákupem plynového varného kotle do školní jídelny ZŠ Poběžovice dle
předložené žádosti.
RM bere na vědomí žádost sdružení KC Logos Poběžovice, Budovatelů 385, 345 22 Poběžovice a souhlasí s poskytnutím prostor v budově kina Poběžovice a na terase pod
budovou MěÚ Poběžovice dle předložené žádosti.
RM schvaluje Smlouvu o dílo se společností Final Kom s.r.o., Kocourov 36, 339 01
Mochtín na opravu havarijních stavů místních komunikací Poběžovice za cenu díla
888.667,41,-Kč (bez DPH).
RM doporučuje ZM schválit Územní plán města Poběžovice v předloženém znění, včetně
souvisejících navržených usnesení.

¨ Výběr z usnesení 10. jednání ZM Poběžovice, ze dne 4. 6. 2020
¨ ZM schvaluje účetní závěrku Města Poběžovice, se sídlem náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice,

¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

IČ 00253669 za rok 2019 bez připomínek a konstatuje, že nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
ZM schvaluje komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlec u Poběžovic – etapa 3.2.1 plán společných zařízení dle předložené dokumentace.
ZM schvaluje pořadí priorit pro společná zařízení KPÚ v k.ú. Sedlec takto:
I. Vedlejší polní cesta VC1-R (včetně protierozní meze a příkopu),
II. Hlavní polní cesta HC6-N,
III. Vedlejší polní cesta VC7a-N (včetně vodní nádrže Rokošín)
Zastupitelstvo města Poběžovice vyhodnotilo připomínky uplatněné k územnímu plánu Poběžovice takto - vyhovuje se těmto připomínkám:
¨PS1 – připomínka doručena: 13.12.2018, Město Poběžovice, náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice; PS2 – připomínka doručena: 15.11.2018; P1 – připomínka doručena: 2.7.2019, Město
Poběžovice, náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice.
Zastupitelstvo města Poběžovice rozhodlo o námitkách uplatněných k územnímu plánu Poběžovice takto - vyhovuje se těmto námitkám:
N1A – námitka doručená dne: 02.07.2019, námitce se vyhovuje částečně;
Zastupitelstvo obce vydává Opatření obecné povahy – Územní plán Poběžovice.
ZM volí členem FV ZM Poběžovice zastupitele RNDr. Karla Špačka, Ph.D.
ZM zřizuje tříčlenný Osadní výbor obce Sezemín ve složení: předseda Adam Březovský, členové
Olga Parkanová a Hana Březovská.

1. Odkud pocházíte?
Narodila jsem se na Dílech, kde jsem navštěvovala i za války školu. Po válce si chtěli moji rodiče postavit dům, ale to jim nebylo dovoleno z toho důvodu, že se musí osídlit opuštěné domy. A
tak jsme se v roce 1945 přestěhovali do Poběžovic. Do Vánoc 1945 jsem navštěvovala měšťanku v Klenčí a po zimních prázdninách jsem začala chodit od poběžovické měšťanky.
2. Vaše povolání bylo prodavačka. Co tenkrát toto povolání obnášelo?
Mnoho práce. Přesně jsme museli vědět, co prodáváme. Nebylo příliš baleného zboží již z výroby, ale dodávali nám zboží ve velkých žocích
(např. půlmetrákové pytle cukru), které jsme poté rozvažovali po kilech v papírových pytlících.
Velká část pracovní doby nám tedy zabrala samotná příprava zboží. Mléko jsme rozlévali lidem
přímo do jejich bandasek.
3. Pamatujete si kolik stálo máslo?
Máslo první jakosti stálo 10 a máslo druhé jakosti 8 korun.
4. Vzpomenete si na váš příchod do Poběžovic?
28. října v roce 1945 se v Poběžovicích konala
velká česká slavnost, moji rodiče se té slavnosti
zúčastnili a už v Poběžovicích zůstali, aby náš
nový domov připravili. Já jsem až do Vánoc bydlela u tety. V domě, který jsme osídlili, bydleli
ještě původní němečtí obyvatelé. Ti byli v patře
a my bydleli v přízemí. Rodiče si původně vybrali
jiný dům, ale ten si již zamluvil četník, který pracoval v místní četnické stanici. Rychle jsme se
sžili a vládla mezi námi poklidná atmosféra. Měli
stejně starou dceru jako jsem byla já, a tak jsme
se přátelily. Pak měli ještě dvouletého syna. Jedné noci všichni odešli. Pamatuji si také, že za
války býval ve škole lazaret a když jsem pak do
zdejší školy přišla, tak budova ještě páchla lyzolem. Škola během války bývala v budově dnešního městského úřadu.
5. Znáte historii vašeho domu?
V našem domě byla tzv. Flaškárna, kterou jsme

po Němcích také převzali. Dům je celý podsklepený a ve sklepích se stáčelo pivo. Moji rodiče
museli koupit takový přístroj na stáčení piva.
Koupily se sudy a prázdné skleněné lahve, do
kterých jsme stáčeli pivo. Lidé nám ty lahve pak
vraceli. Museli jsme je s bratrem umývat ve vodě s jedlou sodou. Ve sklepě žádná voda ale nebyla, a tak jsme museli vodu nanášet ze studně
dolů do sklepa. Naplněnou lahev jsme pak korkovačkou zavřeli. Prodávali jsme pivo z bělského
a z domažlického pivovaru. Jedno pivo stálo od
1,20.-Kč.
6. Jak vzpomínáte na "staré" Poběžovice?
Staré Poběžovice byly krásné. Byly celé zastavěné. Tam, kde dneska je proluka, tam byl dům.
Například od domu paní Vlasákové se táhla podél cesty řada baráků až tam, kde je dnes odbchodní dům. Sedláci, kteří měli dům na náměstí,
měli pak o kus dál stodoly. Stodoly se později
zbouraly, na jejich místech se udělaly zahrádky a
později se postavily bytovky. Poběžovice byly plné. Bylo tady i mnoho řemeslníků. Žádné asfaltové silnice, jen prašné cesty.
7. Jak vzpomínáte na zámek?
Moje vzpomínky mně zavedou do doby, kdy
jsem chodila do školy, protože moje cesta vedla
přes park. Na balkóně již
ního křídla stá-la manželka pana správce, a byla
velmi pěkně oblékaná. Hans Coudenhove byl již
pryč. Park byl velmi pěkný. Bylo v něm mnoho
vzácných stromů. Moje teta sloužila na zámku a
ta vyprávěla, že některé stromy byly dovezeny z
Japonska. Neptunova kašna byla ještě funkční.
Také si pamatuji, že dveřmi zepředu se chodilo k
malíři Offnerovi, který nějakou dobu na zámku
žil. Ženské se k němu chodily malovat. V deváté
třídě, kdy už na zámku sídlila armáda, nás vzali
na exkurzi. Na chodbě ještě stála kamna hraběte, nádherné stropy, malby. Nábytek v zámku již
nebyl. Někdy v padesátých letech všechno vybavení odvezli. Jezdila velká auta, jedno za druhým. Nenechali tam vůbec
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INFORMACE O MNOŽSTVÍ
VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU

Město Poběžovice – odbor výstavby a životního
prostředí by rád občany informoval o množství
vytříděného odpadu za rok 2019 v systému
EKO-KOM.
V roce 2019 bylo díky recyklaci a využití papíru,
plastů, skla, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů
v systému EKO-KOM v našem městě vytříděno
celkem 65,928 t tohoto odpadu, což znamená
snížení emise CO₂ ekvivalentu 62,068 t („uhlíková stopa”) a úspory energie 1 727 096 MJ.
V roce 2020 by se tato úspora energie měla
ještě zvýšit díky velice úspěšnému zavedení
kontejnerů na třídění kovů. Při instalování prvních těchto kontejnerů město ani nečekalo takový úspěch v třídění. Na základě rychlé naplněnosti jsme si zažádali o další nádoby a v měsíci červnu jsme v Nádražní a Žižkově ulici instalovali větší nádoby – 1500 l a jednu menší
nádobu o objemu 1100 l přemístili na stanoviště na Spojeneckém náměstí.
Rádi bychom poděkovali občanům za jejich snahu a ochotu při třídění odpadu.

OVŽP MěÚ Poběžovice, Marie Prančlová

Dvě krásné oslavy najednou

V sobotu 30. května odpoledne jsme se sešli na
zahradě pod MěÚ, v prostoru před MKIS i
v zámeckém parku, abychom si společně s dětmi, rodiči i našimi dalšími příznivci připomněli
Mezinárodní den dětí i třetí narozeniny Pelíšku,
našeho Rodinného a komunitního centra.
V zahradě jsme pro zájemce připravili outdoorové pohybové i naučné aktivity. Děti měly
možnost si a vyzkoušet různý Montessori didaktický materiál, sestavit si lidské tělo a jeho orgány, zaběhat si s modely planet Sluneční soustavy nebo je sestavit do správného pořadí, zahrát si na netradiční hudební nástroje. Děti zaujala například dešťová hůl až z Afriky nebo aboriginský telefon z Austrálie. Aktivity doprovázela
příjemná hudba v podání Renaty a Eriky, za
kterou oběma upřímně děkujeme.
Když si děti prošly všechna stanoviště v zahradě, obdržely záznamový arch a přes pohybový
chodníček na schodech se přesunuly i se svými
rodinnými příslušníky k naučné stezce do parku.
Při procházení parkem objevovaly různá překvapení a úkoly a interaktivně se zapojily do jejich plnění. Přesně podle Montessori přístupu
pracovaly děti samostatně, objevovaly nová
fakta a hledaly souvislosti mezi nimi. Místo své
práce vždy při ukončení uvedly do původního
stavu a připravily je tak pro další děti, které přišly po nich.
Každé z dětí si tedy postupně prošlo senzorický
chodníček z přírodnin, vytvořilo houbu, prozkoumalo různé materiály, zda se udrží na vodě
nebo ne, třídilo zvířata podle jejich přirozeného
prostředí, umístilo je do jejich přírodních domečků, prošlo všemi fázemi vývoje motýla, vytvořilo pavučinu, poznalo krmení kosa černého.
Také se všechny děti spolupodílely na vytvoření
velkého hmyzího hotelu, který s laskavým svolením MěÚ v našem zámeckém parku zůstal, a
už je nyní osídlen svými hmyzími obyvateli. Můžete se na něj zajít se svými dětmi podívat.
Nedílnou součástí oslav byl i program MKIS,
kdy děti házely míčky a malovaly na tabuli, členové SDH pro ně připravili střelbu ze vzduchovky a jízdu na koníkovi, u MKIS bylo připraveno i
občerstvení pro děti i jejich doprovod.
Na závěr celého odpoledne nás čekalo ještě obrovské překvapení. Před MKIS nám přítomní
popřáli k narozeninám, připravili pro nás obrovské krásné malované přání a předali nádherný
narozeninový dort, na kterém jsme si všichni
pochutnali.
Ještě jednou všem děkujeme, moc nás to potěšilo a už teď se těšíme na pelíškové narozeniny
v příštím roce.
Mgr. Erika Benediktová

Rád bych touto vzpomínkou oslovil
pamětníky doby před 70 lety s osobním příběhem svého otce.
V říjnu 1949 řešil nepříznivou osobní
situaci, pracovní a rodinnou, obával
se zatčení. V téměř 50 letech se
rozhodl odejít z vlasti. Jako tehdy
pětiletý kluk si dobře vybavuji den,
kdy jsme se viděli naposledy. Ozval
se mi až po 20 letech z Ameriky.
V hromádce dopisů, které mi posílal
do července 1976, kdy zemřel, je
také báseň, napsaná do Denního
Hlasatele pro krajany při příležitosti
25. výročí odchodu do exilu. U nás
jsem ji publikoval v jeho rodné obci
v Krkonoších.
V době našeho dopisování nebylo
možné psát cokoliv. Z různých zdrojů se mi po roce 1989 podařilo získat informace, umožňující alespoň
částečně rekonstruovat otcův život
v exilu. V archivu v Bad Arolsenu
jsou dnes přístupné informace z počátečního vytěžování v Ambergu.
Téměř třicet let neúspěšně pátrám
po určení místa přechodu hranice.
Oslovil jsem bezúspěšně osoby a instituce u nás a v Německu.
V sobotu 8. října odpoledne, asi kolem 14. hodiny jsme s matkou odcházeli na zahrádku na pražské Ořechovce. Otec mi mával z okna s úsměvem. Když jsme se vrátili, zbyly
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nic. Po odchodu armády zůstal zámek prázdný.
8. Jaký byl kulturní život v Poběžovicích?
Jeden z vojáků, jmenoval se Vašek
Horák, byl velmi zapálený divadelník. Na schůzi SSM nás ohledně divadla oslovil, my jsme souhlasili a
začali s ním hrát divadlo. Jeviště bylo ve škole. V hotelu Hubertus byl
malý sál, kde se promítaly filmy.
Stáli jsme vždycky fronty na lístky.
Bylo i mnoho sportovních aktivit.
9. Vybaví se Vám něco ohledně

na stole dva lístky s otázkami. Kdy ?
Kde ? A s poznámkou, že odchází
nerad.
Jak později napsal, kolem 17. hodiny odjel vlakem ze Smíchova do Plzně, dále do Staňkova a ve 21 hodin
byl v Poběžovicích. V blízkosti hranice byl v neděli 9. října kolem 4. hodiny ranní. V lesíku za Poběžovicemi
odhodil kufřík. Cestu znal a měl
s sebou kompas. Na počátku vedla
do kopce. Z dáli se ozvala lokomotiva a také hudba, s jakou se vyprovází nevěsta. Svítil měsíc, k ránu
byla mlha. Občas se prodíral houštím, hložím. V lese byly hromady
chrastí. Měl štěstí. Pes vrčel, ale vojáci přešli. Občas bylo nutné zalehnout, pohybovat se po čtyřech.
Kompas velel směřovat více doprava. Na konci cesty byly stráň, břízy,
řady kamení, na stromě svatý obrázek, v dáli byla v údolí vidět bílá silnice. Podařilo se mu přeskočit potok
Schwarzach, na hranici překonat kamennou zeď a pak odpočívat za ní
v mechu. Na okraji bavorské obce
otec zaklekl k velkému kříži, byl věřící. Bílá silnice se svažovala dolů.
Lidé šli do kostela, pochopili, zdravili. U jednoho domku stála žena.
Otec se jí ohlásil, dostal snídani a
pokyn, aby počkal na manžela, až
se v devět vrátí z kostela a zapíše si

židovské ulice?
Pamatuji si, že v jednom opuštěném
domě shromažďovali po válce zabavené knihy. Později pak téměř
všechny ty domy zbourali. Občas se
také stávalo, že při cestě do školy
jsem potkávala autobusy, ze kterých vystoupily skupinky Židů. Netušili jsme, proč přijíždějí, ale pak
jsem se ve škole dozvěděla, že se
chodí koupat do studně se zázračnou vodou.

Zpracovala Eva Vondrašová

ho. Starosta ? Policista ?
První zápis z Ambergu je s datem 18. října. Rád bych znal obvyklý postup, jakým se exulanti přepravovali od hranice. Osm nových tisícikorun mi po létech otec poslal
zpět. Nepotřeboval je, byly k ničemu. Rok trvalo, než se otec vypořádal s nedůvěrou, v lágru dostal na
kavalec matraci a nakonec tam pracoval jako úředník. Po zrušení tábora v Ulmu křižoval celou Evropu.
Údajně byl ozbrojeným agentem
CIC.
V roce 1956 dostal americké občanství. O další existenci se musel postarat sám. Důsledně dodržoval i po
létech služební tajemství. Jako někdejší četník a policista na to byl
zvyklý.
Pro obyvatele pohraničí je hranice
věčným tématem zájmu. Doufám,
že se najde několik čtenářů, kteří by
mi mohli po přečtení článku vyjádřit
svůj názor. Proto jsem vytvořil mailový účet schrankaB@centrum.cz a
budu čekat na sebekratší zprávu.
Z osobní návštěvy a studia mapy si
myslím, že se mohlo jednat buď o
Švarcavu nebo o cestu přes Pleš. Na
cizí pomoc se otec spolehnout nemohl. Měl s sebou moji fotografii.
Před koncem života mi ji poslal.

Ing. Ladislav Havlíček, květen 2020

Zapojte se do soutěže s Déčkem!
Od začátku prázdnin se více dozvíš v
našem Městském kulturním a informačním středisku Poběžovice.

LÉTO S DÉČKEM

Naši kamarádi z Déčka se rozhodli vyjet na prázdninovou
plavbu na parníku Titán. Pokud
tě zajímá jejich dobrodružství,
můžeš od 15.6.2020 sledovat jejich příběhy na stránkách Déčka.
Protože už 1.7.2020 jim budeš
moci pomáhat s …, ale to nemůžeme prozradit!
Více informací již brzy na:
www.letosdeckem.cz
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se probíraly možnosti záchrany
zámku. Mgr. Pavelec doporučil dotační programy a možnosti, které
by přispěly na obnovu naší památky. V případě, že se podaří znovu
opravit střechu, by bylo možné zpřístupnit návštěvníkům alespoň malou část zámku – např. zámeckou
kapli, místnosti, ve kterých přebývala Hraběnka Mitsuko, a věž. Dalším bodem rekonstrukce by byla
oprava zámeckých schodů.
Komise se také rozhodla pro záchranu sochy Neptuna, která se nachází na západní straně zámku na
okraji parku. Tento „bazén“ se sochou Neptuna zde nechal vybudovat právě Hans Coudenhove. Socha
Neptuna bude sejmuta, odvezena
do ateliéru pro zakonzervování a
vytvořena kopie. Komise ve spolupráci s městem rozhodne o novém
místě, kde bude umístěna, neboť
na původním místě je překážkou
vzrostlý jasan, který nesmí být poražen a v současné době významně
narušuje sochu.
Komise provádí orálně-historické
výzkumy. Jedná se o zaznamenávání ústní historie místních pamětníků. Rozhovory jsou směrované na
historii poběžovického zámku. Se
souhlasem pamětníka je pak vybráno z rozhovoru to „nej“ a vydáno
v Poběžovickém zpravodaji.
Komise plánuje benefiční akce pro
záchranu zámku. Již nyní můžete
očekávat první benefiční divadlo.
Divadelníci z Divadelního studia D3
navštíví Poběžovice 8. 7. 2020 a
provedou návštěvníky čtyřmi příběhy na čtyřech různých místech.
Návštěvníci mohou putovat s divadelníky, tudíž se zúčastní všech čtyř
příběhů nebo mohou přijít jen na
jeden příběh. Bližší informace Vám
prozradíme na jiném místě zpravodaje.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Zámecká komise

NOVÁ KNIHA

Začátkem června 2020 vydalo nakladatelství NAVA - Nakladatelství a vydavatelská agentura, s.r.o., v Plzni,
jako svou 682. publikaci
knihu Mgr. Marie Špačkové
Čítanka z Českého lesa a jeho
podhůří.
Jedná se o vázanou 200 stránkovou
knihu v tvrdých deskách, tištěnou na
křídovém papíře s velmi kvalitními reprodukcemi fotografií. Obsahem jsou
zajímavá a čtivě podaná historická
fakta, pověsti, minulost a přítomnost
mnoha obcí, ať už zaniklých, či existujících v pásmu od Železné po Sedmihoří a zaniklou Lučinu. Kniha by se
měla brzy objevit v prodeji větších
knihkupectví. Její oficiální křest je naplánován na termín poběžovické pouti a poté bude k dostání v MKIS.

stránka 3

Dne 2. dubna tohoto roku odešla ve věku
dvaadevadesáti let paní Marie Lacigová, vynikající výtvarnice a ilustrátorka,
spjatá svou tvorbou nejen se západočeským regionem. Její půvabné ilustrace zůstávají neodmyslitelnou součástí mnoha
publikací a doprovázejí i několik titulů
známé autorky Dr. Marie Korandové Majtánové, se kterou se měli možnost
před časem seznámit i poběžovičtí občané. V Chodských pověstech a legendách,
Chodech v pověstech a Pověstech a legendách západních Čech Marie Lacigová
osobitým stylem svých figurálních kompozic přiblížila nejen dětským čtenářům
zejména jedinečnou barevnou paletu
chodského kroje, do něhož oblékla četné
postavičky, ilustrující zmíněnou prózu M.
Korandové (mimochodem - uvedené tituly jsou v nabídce Městského kulturního a
informačního střediska v Poběžovicích).
Výtvarné dílo Marie Lacigové zůstává tak
důstojným dokladem upřímného zájmu
autorky o kulturní bohatství našeho kraje.
PhDr. Jan Vogeltanz

Dne 6. 7. 2020 uplyne
24 let, kdy nás opustila

paní

Emílie Duffková
z Poběžovic.

pana

z Poběžovic.

Stále vzpomínají manžel
Josef a děti Josef, Míra
a Zlatka s rodinami.

Vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá
Dne 19. června 2020
uplynulo 9 smutných let
kdy nás navždy opustil

Dne 29. 6. 2020
VZPOMÍNÁME

Karlovarské Divadelní studio D3 zahraje ve středu 8. 7. 2020 čtyři příběhy v
rámci pořadu LEGENDY KRAJE POD HORAMI. Zajímavostí je, že se bude hrát
pod širým nebem a dokonce na čtyřech místech v Poběžovicích. Diváci poputují s herci Poběžovicemi. První představení se uskuteční na škvárovém hřišti
(pod fotbalovým) od 17.30 hodin. Druhá hra proběhne u Japonské ZEN zahrady, třetí u místního kina a čtvrté představení na louce u OD Pivoňka.
Všichni občané jsou srdečně zváni!

POBĚŽOVICKO –

pana

Jaroslava Hraničky.

Josefa Timury

POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Ve čtvrtek 11. června proběhlo v
obřadní místnosti MěÚ Poběžovice
slavnostní přivítání nových občánků
do života. Vzhledem k tomu, že se
jednalo celkem o 12 mrňousků, byl
celý obřad rozdělen do dvou akcí
po šesti miminkách. O kulturní náplň obřadu se postaraly děti úředníků MěÚ Poběžovice. Všichni přítomní rodiče obdrželi po slavnostním proslovu starosty města kytičku a malý dárek pro své děťátko. Z
obřadu byly pořízeny fotografie,
které na CD nosiči, po zpracování,
obdrží rodiče zdarma.
VoK

Dne 29. června 2020
si připomínáme
20. výročí úmrtí

Dne 1. 5. 2020 uplynulo
18 let, od úmrtí

nedožitých 80. narozenin
Malířka Marie Lacigová ilustrovala vícero
pana
knih spisovatelky, paní Marie Korandové.
Byla jednou z mála ilustrátorek, které
Josefa Mikuláška.
uměly překrásně namalovat chodský kroj
a ve svých kresbách zachytit chodské i
plzeňské zvyky. V knize "Chodské pověsti
a legendy" spisovatelka nazvala jednu z
legend jako "Poběžovické kuriozity," týkající se postavy hraběnky Mitsuko. Paní
Marie Lacigová se při přípravě na ilustrování této knihy ubytovala spolu se svým
manželem v hotelu Sádek na Dílech a
Manželka Anna
společně pak objížděli místa podle rukoa děti s rodinami.
pisu knihy. Chtěla kvůli autenticitě svých
kreseb pro knihu poznal co možná nejvíce dotčená místa. Byla také na Pivoni a
na poběžovickém zámku. Zde hledala portál okna, ze kterého měla v knize
vyhlížet zámecká paní Mitsuko, čtenáři knihy mohou porovnat, jak se jí to
nakonec povedlo. To bylo v roce 2004. Spisovatelka Marie Korandová je v
Poběžovicích známá. V roce 2012 měla besedu o svých knihách v MKIS. Besedu doplnily doprovodem děti z poběžovické základní školy a celá akce se
velice vydařila. Paní Marie Lacigová ilustrovala samozřejmě i knihy dalších
autorů. Věnovala se především ilustracím pohádek. Se spisovatelkou Marií
Korandovou byla i dále v kontaktu a navštěvovala i akce týkající se jejích
nových knih. V nich se spisovatelka nejednou vrátila na Chodsko nebo do
oblasti Pošumaví. Například ve své knize o Josefu Steidlovi nazvané Evropan
z Domažlic, či v knize Volba profesora Klostermanna a v další knize o nýrském rodákovi Josefu Blauovi - Piruety na ostří nože.
Vlasta Nosková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Nebylo Ti přáno s námi dál být,
utichlo Tvé dobré srdce
a musel jsi od nás odejít.
Zapomenout se nedá,
dál budeš s námi žít.
Dnes jen můžeme na Tvůj hrob
jít se podívat, kytičku položit
a tiše vzpomínat.

Stále vzpomínají dcery
s rodinami.

Dne 10. června 2020 jsme
vzpomněli 15 let, kdy nás navždy opustila paní

Marie Peštová
z Šitboře.

Za vzpomínku děkují
manželka, dcera
a syn s rodinou.

Stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou děti
Jaroslava, Marie, František,
Josef a Karel s rodinami.

Dne 3. července 2020
si připomeneme 6 smutných
let, kdy nás navždy
opustila naše milovaná
manželka, maminka, babička,

paní

Milena Johánková
z Poběžovic.

Dne 21. 6. 2020 uplynulo
8 smutných roků, kdy nás
navždy opustila paní

Božena Schwarzová
z Poběžovic.

Kdo Tě znal vzpomene,
kdo Tě miloval nezapomene.

MěÚ Poběžovice

Poplatky je možno hradit v hotovosti v pokladně MěÚ Poběžovice, nám. Míru 47
nebo bezhotovostním převodem na účet města č.
0762088379/0800
vedený u České spořitelny.
Jako variabilní symbol uveďte číslo
popisné své nemovitosti, do sdělení
pro příjemce účel platby a za koho
je provedena:, např.:
Jan Novák, Marie Nováková poplatek za odpady.

z Poběžovic.

Kdo žije v myslích svých drahých
neumřel, jenom je daleko. Mrtev
je ten, kdo byl zapomenut.

UPOZORNĚNÍ
Místní poplatek:
za odpady
je splatný do
30. 6. 2020.

pan
Ing. Zdeněk Fišer

S úctou a láskou vzpomínají
manžel, děti a vnoučata.

Stále vzpomínají dcera
a syn s rodinami.

Dne 19. 6. 2020 uplynulo
již 10 let, kdy nás
navždy opustil pan

Josef Hynek
z Poběžovic.

ROK 2020

Poběžovice:
červenec: 1.7., 15.7.,
29.7.
srpen: 12.8., 26.8.
Ostatní obce:
červenec: 14.7., 28.7.
srpen: 11.8., 25.8.

Nikdy nezapomenou dcera
Jarmila a syn Josef
s rodinami.
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